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) / Bulteno de Hamburga Esperanto-Socielo r. a.

Mortis la Hamburga Policisto
Hamburg (ehh). "Mi estas August Weide. Mi estas policisto." - Tiel dum jardetcoj
komencigis liaj Esperonto-kursoj. LaO la Cseh-metodo li^ instruis en diversaj
landoj. La internacia Esperanto-movado perdis fervoran instruiston kaj Ham
burga Esperanto-Societo funebras pri la forpaso de sia Honora Prezidanto.

Unser Ehrenvorsitzender, August Weide ist
am 7. April 1993 gestorben. Ein bewegtes
Leben ging zu Ende. Am 8. Juli ware August
Weide 89 Jahre geworden. Schon in jungen
Jahren, 1929, wurde August Weide Mitgiied
in der Hamburger Esperanto-Vereinigung.

Fortsetzung auf Seife 3

Nia Honora Prezidanto, August Weide, mor
tis la 7an de Aprilo 1993. Okazopieno vivo
finigis. La 8an de Julio ci-jare August Weide
estus farigonto 89iara. Jam en sia junago, en
1929, August Weide forigis membro en la
tiama Hamburga Esperanto-Klubo.

daurigo sur pago 3
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Oni ne faru la

aferojn guste -
sed la

gustajn aferojn!
John Hormonn, monagero de /BM

Atentu!

Ekde la 1 a de Julio
volidas la novaj
postkodoj en tuta

Germanio. Jen kelkaj
Esperantistaj adresoj

en Germanio:
Deutscher Esperanto-Bund
Germana Esperonto-Asocio
Rheinweg 15
53113 Bonn

Deutsche Esperonto-Jugend
Germana Esperanto-Junularo
Unter den Linden 36 - 38

10117 Berlin

Fervojista Komisiito
Klaus Bohnke

Matthaistrafie 7

23554 Liibeck

Esperanto oktuell
p/a Frank Stocker
Alban-Stolz-StraBe 20

79108 Freiburg

Esperanto oktuell
p/a Ulrich Becker
Kiistriner Strafie 3

13055 Berlin

La novoj postkodoj jam funkcios! Fine de

Aprilo mi ricevis leteron el Poiiondo kun lo

novD posfkodo. Gi bezonis nur tri I tagojn
Benno fC/eht



Titola Temo
Fortsetzuna von Seite 1

ErwarderWeggefahrte von HansSchiitt, und
besuchte mit ihm 1932 den Universala Kon-

greso in Paris. Er v/cr als SPD-Sympcthisont -
und Esperantist - unbequem: 1933 wurde er
ous der Polizei entlcssen. August Weide lieb
sich als Cseh-Esperanto-Lehrer in den Nieder-
landen ausbilden und fuhr in verschiedene
Lander zu Unterrichtszwecken - unter ande-
rem nach Danemark, wo er seine kiinftige
Frou Edith in Arhus kennenlernte. 1945 kehrte
August Weide nach Hamburg zuruck, und
wurde von der Polizei wieder eingestellt. Er
kam ouch zu unserer Hamburger Esperanto-
Vereinigung als Mitglied zuruck. In der Poli-
zeischule Altona, Viktoriakaserne, bildete er
in mehreren Kursen Polizisten zu Esperanto-
Sprechern aus, die sogar im Dienst mit einer
Armbinde Esperanto-Dolmetschergekenn-
zeichnet wurden. Die Polizisten und Polizistin-
nen fiihrten zahlreiche Esperanto-Gruppen
durch Hamburg. Seinen letzten Kurs leitete er
im Alter von iiber 70 Jahren. Viele seiner
Esperanto-Schuler sind noch heute fur Espe
ranto tdtig. August Weide setzte sich in den
Behbrden fur Esperanto ein, besuchte weiter-
hin Kongresse, und wurde Ende der 50er bis
in die 60er Jahre Vorsitzender des Esperonto-
Vereins Hamburg. 1964 wurde August Wei
de als Polizei-Oberrat pensioniert; er blieb
ciber unermijdlich fur Esperanto 'dtig. August
Weide erhielt dos Esperanto-Verdienstobzei-
chen Pro la Merito des Deutschen Esperan-
to-Bundes, und wurde ouch zum Ehrenvorsit-
zenden des Esperonto-Vereins Hamburg ge-
wdhlt. Seine Tochter Eliza und Sohn Peter
lernten von Kind an Esperanto sprechen, und
blieben ouch der Esperantobewegung bis
heute treu. Wdhrend sein Sohn Peter noch in
Hamburg wohnt, leben seine TocMer Eliza
und die Enkelkinder in Belgien zog
August Weide nacheinem Schlaganfall in em
Seniorenwohnheim in Lokstedt um, un es
wurde ruhiger um ihn. Aufgrund seiner gro-
Ben Verdienste wird August Weide in der
Esperantobewegung immer in guter rinne

I I .1 He//a [onto
rung bleiben.

daurigo de pago 1
Li estis vojkunulo de Hans Schiitt, kun kiu li en
1932 vizitis la Universalan Kongreson en
Paris. Lerninte la profesion de suisto, la ploici-
sto estis simpatianto de la Socialdemokrata
Portio-kaj Esperantisto. Tiogenis la politikan
regimon: En 1933 li estis maldungita de la
polico. August Weide traposis ekzamenon ce
la Nederlanda Cseh-lnstituto, kaj vojagis kiel
instruistoaldiversaj Europaj landoj-inter aliaj
al Danlando, kie^ li konatigis kun sia posta
edzino Edith en Arhus.
En 1945 August Weide revenis al Hamburg
kaj estis akceptita kaj dungita en la nova
polico. Li ankau revenis kiel membro al la
refondita Homburga Esperonto-Sodeto.
En la Polico Lernejo en Altona, Viktoria-kazer-
no, li instruis dum pluraj kursoj policistojn, kiuj
poste ec ofice portis rubandon ce la brako, kiu
indikis, ke ili parolas Esperanton. La gepo-
licistoj gvidis multajn Esperanto-grupojn tra
Hamburg. La lastan kurson li gvidis en ago de
pli ol 70 jaroj. Multaj el la Esperanto-lernantoj
de li ankorau estas aktivaj por Esperanto gis
hodiau. August Weide ciam klopodis porti
Esperanton al la statoj instancoj, kaj li plue
vgizitis kongresojn, kaj fine de la 50ai jaroj
gis la 60aj li estis prezidanto de Hamburga
Esperanto-Societo. En 1964 August Weide
farigis pensiulo en rongo de supera polico
oficiro, sed li restis senlace laborema por
Esperanto. August Weide ricevis la ordenon
Pro la Merino de Germana EsperantoAsocio
kaj estis elektita Honora Prezidanto de Ham
burga Esperanto-Societo. Liaj filino Eliza kaj
filo Peter lernis Esperanton denaske, kaj restis
fidelaj al la movado gis hodiau. Dum lia filo
Peter ankorau logos en Hamburg, lia filino
Eliza vivas kun lo genepoj en Belgio.
En 1989 August Weide post apopleksio ekiogis
en flegejo por moljunuloj en Hamburg-Lok-
stedt, kaj lia vivo farigis tre silenta. Pro liaj
grandoj meritoj August Weide ciam restosen
la memoro de la Esperanto-movado.

tau Hella Lanka, fcasistino kal kronikistino
de Homburga Esparonlo-Socielo r.c.



El Nia Klubo
Messe Weiterbildung - ran Bodo Schneider
Schaufenster fur Interessierte
Vom 23. bis 25. April fand in dert Hamburger
Messehallen die A/lesse Weiterbildung 93
staff, verbunden mif der Messe Buck Ham
burg. Wir nahmen mif einem Informafions-
sfand feil, der zwei Schwerpunkffhemen zeig-
fe: Zum einen wollfen wir uberzeugen, dafi es
unmoglich isf, alle eigenfiich bendfigfen Spra-
chen zu iernen, und daB es wirkungsvoller isf,
wenn alle die gleiche Zweifsprache Esperan
to Iernen. Zum anderen zeigfen wir Zifafe des
bekannfen und gefeierfen Dichfers Umberfo
Eco, in denen er sich fur Esperanto einsefzf.
Efwo 17.000 Besucfier kamen an unserem
Informationsstand vorbei, und viele lieBen
sich uber Esperanto informieren. 150 Namen
haben wir erfaBt und efwo 1 30 Freikorfen fur
einen dreisfundigen^ Schnupperkurs verlosf.
Der Schnupperkurs fand eine Woche spdfer
staff, und frofz herrlichen Weffers kamen 23
wiBbegierige, vorwiegend junge Menschen,
Inzwischen hcben sich vier Personen fur einen
Anfdngerkursangemeldet. Wir sind gespannf,
wieviele den Weg zu Esperanto finden.
Aus den Frogen haben wir einige Erkenntnis-
se gezogen, die uns in Zukunft helfen konnen.
Den Besucher inferessierf, wie man Esperanto
nutzlich (gewinnbringend) einsetzen kann.
Dazu mussen wir Informationen sammein, wo
Esperanto bereits erfolgreich eingesetzt wur-
de, und mussen die Vorbedingungen fiir wei-
tere erfolgreiche Einsdtze schaffen,
Eine zweite hdufige Frage war die, ob man
Esperanto im Bildungsurlaub Iernen kann.
Bisher besteht in Hamburg diese Moglichkeit
noch nicht. Um die zu schaffen, brauchen wir
Kursleiter, die nachwelsbardie benotigte fach-
liche und pddagogische Qualifikation, sowie
Erfahrung in der Erwachsenenbildung haben.
Im Ganzen konnen wir sagen, doB unsere
Teilnahme an der Messe eine erfolgreiche
Akfion war, und wir mochten alien danken,
die zu diesem Erfolg beigetragen haben.
Aber, wenn wir verhuten wollen, daB unsere
bereits geleistete Arbeit vergebiich war, mus
sen wir noch eine ganze Menge tun.

Messe Weiterbildung 93
Foiro pri Pliklerigo - de Bodo Schneider
Montrofenestro por interesafoj
Ekde 23a gis 25a de Aprilo en la Hamburgaj
foirhaloj okazis la Foiro pri Pliklerigo 93 kune
kun la Foiro Libra Hamburgo. Ni partoprenis
kun informstando, kie ni montris du ceftemojn:
Unue, ni volis konvinki la vizitantojn, ke nee-
blas lerni ciujn bezonatajn lingvojn, sed estas
pli efike, ke ciuj homo! lernu la saman duan
lingvon Esperanton.-Due,ni eksponiscitajojn
de la konoto kaj honorigata poeto Umberfo
Eco (Eko), en kiuj li pledis por Esperanto.
Preterpasis nian informstandon proksimume
17.000 vizitantoj, el kiuj multaj, multaj deziris
informojn. Ni kolektis 150 nomojn de intere-
sitoj personoj kaj disdonis 130 senkostajn
biletojn por trihora provkurso (Schnupper
kurs). Gi okazis unu semajnon poste en nia
klubejo, kaj - malgrau bonego vetero - venis
23 sciavidaj, precipe junaj personoj. Intertem-
pe aligis kvor personoj al kurso de komencan-
toj. Ni estas tre scivolemaj, kiom da personoj
fine trovos la vojon al Esperanto.
El la demandoj de la vizitantoj ni eltiris kelkajn
gravajn konkludojn, kiuj povos helpi al ni dum
la estonteco. La vizitantoj precipe interesigis,
kiel ili povus (profitdonej utiligi Esperonton.
Por tio ni devas kolekti informojn pri la |am
sukcesa utiligado de Esperanto, aj ni evas
establi la antaOkondicojn por plua| sukcesa|

Duo oita demando estis tiu pri la eblecoj por
lerni Esperonton en la kadro de la lego| pri
libertempo por pliklerigo (Bildungsurlaub).
Gis nun t^ ebleco ne jam ekzistas en Hambur-
qo Por establi gin ni bezonas kursgvidanto|n,
Huj pruveble havos la bezonata|n faka|n kajpeda^gogiajn kvalifikojn kaj sperto|n en kleri-
aado de adoltoj.
Resume ni povos diri, ke nia partopreno en la
Foiro pri Pliklerigo estis sukcesp ena agado,
kaj ni volas tre kore donki al ciu|, kiu|
kontribuis al tiu sukceso. . i .
Tamen, se ni volas preventi, ke nia laboro |am
farita igu senutila, ni devas fan multe plu.



Opinio

Varbado, sed gusta!
Kion vi kredis, kiu surskribo estus sur la ruga
embiemodekstre? Cu ne Esperanto? Guste tic
estas mia temo. Jam dum kelkaj jarcj mi
prilaboras la Ideon, ke Esperanto bezonas
unikon rekonllon, kvazau markosignon. Be-
daOrinde ankau UEA gis nun ne konsekvence
uzas clam la samon simbolon sur siaj diversaj
presafoj, kaj ankau GEA gis nun ne sukcesis
pri iotia, kvankam oni nun klopodas krei por
GEA ian unuecan aspekton. La gisnuna estra-
ro kune kun profesia desinistino ellaboris
projekton kiu bazigas sur iom sangita stelo
kun unu verda streko kaj unu anstatauita per

Qermana sperant

Internacia

skribaj"©. La koloron verda oni nepre volas
konseri. La koloro fakte nur havas internan
signifon en la movado kaj nenion diras al
eksteruloj kiujn varbajo ja celas. Ankau la
simbolo de stelo ne plu bone laugas. La nova

Esperanto

simbolo, kiu aperis ce UEA okaz© de la
centjarigo de Esperanto en 1987, p|j
moderna kaj lau mia opinio la formo de
terglobo esprimas la intencon de Esperanto
pli boneol la stelo-en kiuajn koloro, UEA nur
heziteme uzas la novan signon, car ankau gi
ne havas unuecan grafikan koncepton. Ni
bezonas signon, kiun oni tuj rekonas. Gi
davas operi sur ciuj niaj presaj'oj. Pgsf |a
jarcefkunveno en Karlovy Vary, kiam GEA
hovos novan estraron, mi volas kontakti GEA
kaj eltrovi la eblecojn, eldoni novan kvarkol-
oran varbilon. La unua eldono estas elcerpita.
La sukceso de tiu unua provo pri kvarkolora
vorbilo instigas nin daurigi. Se la nova estraro
de GEA estos pli kunlaborema ol la antaua, ni
eble povos eldoni pli grandan kvanton, kaj
tip! tpni ninn allogan prezon. SennoKkhr

Die Internationale Sprache



Enigmo

Solvo de Enigmo 2/93

1) PIEDFINGRO 12) AKCELI 22) REVOLVERO
2) LUMBRIKO 13) TOKSO 23) ARABO
3) ELEMENTO 14) AKORDO 24) NUKLEO
4) NERVO 15) SENTARE 25) DAKTILO
5) UNGVENTO 16) KOSMO 26) AVO
6) MORBILO 17) OZ 27) FRAGMENTO
7) INCIZIVO 18) PREZO 28) ILUZIO
8) GINO 19) ETIOPIO 29) ANASO
9) IPSILONO 20) RUBENO 30) STOVO
10) SIESTO 21) GLAVO 31) KAPITANO
1 1) lAVANGO 32) ORGENO

El la komencaj literoj legigas: PLENUMIGIS LA TASKO PER GRANDA FIASKO.

Nekrologo

* Ni funebms *
La 7an de Aprilo 1993 mortis nia Esperanto-patro

August Weide.
Li faris nin Esperantistoj.

Liaj Esperantistaj gefiloj

Benno Klehr, prezidanto de HES
Hella Lanka, kasistino de HES

Friedel Sudec, ekskosistino de HES
Elsbeth Wielgus, eksprezidantino de HES
Heinrich Wielgus, eksprezidanto de HES



Nia Programo 2/93
Klubejo malfermita faude ekde 18:30.
Mango/: 19:00- 19:30. Programo: 20:00.
Studrondo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00.

GIS: ciun lastan iundon: 19:30.

Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

JUNIO

3  Irmgard Karst:
Germana

Esperanto-Kongreso

5  Studrondo: Eurokvizo

de Karin kaj Stan

10 Frank Meria:

Vortkvizo

17 Elsbeth Bormann:

Mia laboro kiel
animprizorgantino

19 Studrondo: Kun Klaus

Bohnke ni mangos
haringojn en Gluckstadt

24 Kluboj Aferoj
pri 90jara HES-jubileo

28 GI$-Kunveno

Klubhaus donnerstags ab 1 8:30 geoffnet.
Essen: 19:00- 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalender-
wochen: 14:00.

GIS: jeden letzlen Montag: 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Dienstag: 18:30.

Julio

1 Literatura vespero
Irmgard Karst

3 Studrondo (pulofoiro)

8 Wolfgang Ldbel:
Dancigo (video - filmo)

15 E. & W. Bormann:

Amikaj interparoloj
en Pollando

17 Studrondo

22 Hella Lanka:

Schwerin (video)

26 GIS-Kunveno

29 Bildoj el Lucca
kun klarigoj de urbanoj

31 Studrondo

Bonvolu ne forgesi,

ke la tempo per mangi |aude en la

klubejo estas antau la 20a horol



Diversaj Temoj 8

Zamenhofs Geist m unserem Klub

Der soichsische Ministerprasident
K, Biedenkopf beklagte kurzlich 6f-
fentlich die Inhumanisierung in unse-
rer Gesaelischaft.
An vielen Stellen der Welt toben bluti-

ge Kriege, und auch in unserem Ham
burger Alltag werden wir mit Feindse-
iigkeit und Agression konfrontiert.
Aber was konnen wir dagegen tun? -

Unser grofier Meister
hat uns nicht nur eine Spra-
che geschenkf, sondern hat
sich auch viele Gedanken
gemacht, wie wir den Frie-
den in der Welt fdrdern
konnen. Das Ergebnis sind
die elhischen ideoie des Ho-
moranismus.

Wir haben uns vorgenom-
men, Zamenhofs Geist wiederzubeleben, und
haben eine Arbeitsgruppe "Globaler Huma-
nismus" gegriindet.
Wir wollen uns das Ideengebdude Zamen
hofs erarbeiten und auf dieser Basis neuere
Losungsmodeile zur Konfliktbewdltigung
und zur Forderung der Versfdndigung und des
Friedens studieren. Mit diesem Wissen wollen
wir Initiativen zur Verwirklichung der Losungs

modeile in der eigenen Lebenspraxis erarbei
ten und unsere Erkenntnisse nach auBen pro-
pagieren.
Unser erstes treffen hat schon stattgefunden.
Sechs begeisterte Partner haben sehr zuver-
sichtlich ihre Arbeit begonnen.
Wir freuen uns sehr, wenn noch mehr enga-
gierte Freunde des Friedens ihre Kraft fur eine
bessere, lebenswertere Welt einsetzen mdch-

ten. Sie konnen noch ein-

steigenl
Wir treffen uns an jedem
ersten Montag im Monat
um 19.30 Uhr im Espe-
ranto-Haus. Unsere Ar-

beitssprache ist Deutsch.
Leidergeht es nicht ganz
ohne Geld, da die Ko-
sten ja irgendwie getra-

gen werden miissen. Der Beitrag betrdgt im
Jahr 80,00 DM, fur Teilnehmer mit geringem
Einkommen 40,00 DM. AuBerdem erhalten
Mitglieder der hiamburger Esperanto-Organi-
sationen eine ErmdBigung in Ffdhe der Hdlfte
des zuletzt gezahlten Jahresbeitrages. Falls es
uns gelingt, einen UberschuB zu erwirtschaf-
ten, kommtdieserden beiden Organisationen
GIS und HES zugute. Bodo Schneider

Pola Radio Varsovio
Poia Radio audigas siajn Esperanto-
elsendojn ciutage de la 4a de ApHIo
1959. Nuntempe oni disaudigas du
elsendojn:
15.30 h - 31,50 m, 41,99 m, 49,22 m, 200 m
(=9525, 7145, 6095, 1503 kHz)
22.30 h-41,18 m, 41,27 m, 49,22 m,200 m
(=7285, 7270, 6095, 1503 kHz)
La horoj estas indikitaj lau mezeuropa tempo.
Informiloj koj mendiloj poria senkosta koncer-
to kun bondeziroj hoveblas en la klubejo!

Programo:
Lunde: koncerto kun bondeziroj
Marde: trarigardo de E-revuoj kaj bultenoj
Merkrede: magazine "Pollando hodiou"
Jaude: kultur-magazino
Vendrede: "Homoj kaj problemoj" -cefe Espe-
ranto-movadaj interparoloj, sonraportoj, ktp.
Sabate-. leterkesto - iafoje kun pertelefonaj
intervjuoj kun auskultantoj
Dimance: "Esperanto-ekspreso" - Raportoj pri
E-movadaj okaza|oj, intervjuoj, sonraportoj



'n BeTEN WAT OP Plah

93ractcr propter
iBi SBucr ©roanf in STtufen

2Bicr tau SBcfdf ctnd ut Dargun
(£in iSSirtfc^aft^Iic&rcr, Doftor ̂ lein,
Um ficn ©eroad fitf antaufci&n;
Dcnn bat mufet man oil ̂ o^^n iatcn,

roiifet ben ̂ rcmpcl antaufaten,
231ot mit be oil latinfcfjcn iTiamcn,
Dor biirftcn cm be Ciib nicb famen;
23on „intenfio" un „Kainit",
23on „^alium" un Oon „C):pb"

Un roo be OTibbcId fiife nocf) ̂ citcn,
Dor rouK oil nip Oon roeiten.
„Dat bemm und' Ollcn of nicf) 6att,
Dor mefet man gaub, benn mafet of roat!"

iTia, Doftor ̂ Icin, be roier nu bor
Un mof bat ©roanfcn 23abber flor,
gunn bit nid> redjt un bat oerficbrt,
Dcnn up er ©d;aui roiirb't annerd lief^rt:
23om Ralimangcl auf ber ffiiefe
Unb oon ber SBobcnanalpfc,
23om ©ticfftofffupcroppbul -

OK ©roanf ritt fparrroict up bat 9JluI
Un ficft oerbafl ben Dofter an,
Jpc Oarr fein 2i5urt boroon ocrftabn,
De Kram, be roier cm tau geliebrt.
SBIot barr be roat oon „Stinkstoff" biirt,
91a, biffen Utbrucf fiinn be (lecbt,
Dor roiirb bod) bdbcr „931c&" tau feggt.
^c fd)urrt ben Kopp: Dat roeit ber Deufer,
Dat jung'n 23olf roarb iimmcr fidufer!

De iBeiben fam'n up ebren ©ang
Of an ben |)dubnerbof nu lang,
Un roier ein ©taat mit antaufeibn.

„©ieb ba! ,£)err ©d)roanf!" feggt Doftor ̂ lein,
„©ie ̂ altcn ja aud) geberOieb?
91a, babcn ©ic fdjon falfuliert,
Ob (id) bie ^altung aud) rcntiert?
©ar oft finb gajit unb !Biian2e
SBci ©ntcn3Ud)t ganj obn' 2toance. -
91a, roieoiel ©nten balten ©ie? -
3cb mcin naturlicf): praeter propter,
Un up be ©cbuKcrn fioppt be.

OK 3ocbcn ©roanf, be ficft fo miefig,
De .Rierl, be rdbt em bumm un biiftg,
©m geibt bat roirrig bdrd) ben .Ropp,
23on; praeter - propter - praeter - propp -
©in'n 6acfermcntfd)en 91amen roier't; -
2Bat burr be bod) oon „^racter6" biirt? -

Up einmai ficft oil pau:
„^d), foand feggcn ©c bortau? -
91u fief cind be geliebrten ,£)arrn,
De fiinncn ollig fpafeig roarben!"
Un borbi gricnt oil f5od)en pcf:
„3d, ̂ropterd boll if fccbcn ©tiicf;
gdr be id bat 'ne ©pdleri,
Dc roarben fnicfenfett borbi,
Un all be anncrn Oeirbig grdterd,
21(1, roat ©e fcibn, (unb luter ^rdtcra."

9iuboIf Xarnom

Ollc ̂ amellen?
3n bat ©cbid) Oon 9tubo[f S^arnoro fiimmt
een 9]lann, be ,g)od)buutfd) fnacfcn bcibt. Dc
SBucr Ocrpeibt em - un fnacft roieber ^^lo-tt.
£)uut fnacft fe all ^od)buutfd), un bor fiimmt
fo Ciiiib, be (cggt „©uropa bruuft ©ngelfd)" -
Denn fiimmt ©uropa ... Un? 2Bo Idppt bat?
fjiimmcrd no bat 9tecbt oon ben ©tdrfern.

Iffii bebcn mit ©fperanto ccn©praaf an, be niimd
pen 9)iubbcrfpraaf ocrbrdngcn bcibt.
^cbereen fann ©fperanto licbren, un fnaft tobud
pen SKubberfpraaf - of ad bat ©ngclfd) id.
„S3f roeit eincn ©ifboom, be pcibt an be ©ce",
pen SBldbcr fiinb al gecl.
^a^ op, bat bat feen SIBoolbparocn roarb!

23onno ̂ lc()v



El Aliaj Landoj 10

Novaj statoj en Europo
Dum la pasintoj levin jaroj ciam denove on! audis kaj legis pri fondo de nova
state ie en Europo. Kelkajn novajn statojn mi jam priskribis en Esperanto
Hamburg. Pri la plej multaj novaj statoj ankau al mi mankas detalaj informoj.
Tamen mi volas daurigi la serion.

En fiu ci numero mi prezentas
listen de novaj statoj kun kelkaj
klarigoj pri nomo, cefurbo kaj
enlogantoj. Sur la apuda mapo
mi indikas la situon kaj grande-
con de la diversaj landoj, sed la
landlimoj certe ne estas precize
desegnitaj. La koloroj nur facili-
gu la rigardon. La ciferoj estas
grasaj, kie ili trovigas apud la
koncerna lando. Mi ankau signis
novajn statojn apud la limo de
Europo, Uralo kaj Kdukazo.
1. Belorusio au Blcnkrusio,

10.200.000 enl.,
cefurbo: Minsk.

2. Bosnio-Hercegovino,
4.314.000 enl.,
cefurbo: Sarajevo.

3. CeRio, 10.600 000 enl.,
cefurbo: Praha (Prago).

4. Estonio, 1.573,000 enl.,
cefurbo: Tallin.

5. Kroatio, 4.655.000 enl.,
cefurbo: Zagreb.

6. Latvio, 2.681.000 enl.
7. Litovio, 3.690.000 enl

cefurbo: Vilnius (Vilno).
8. Macedonio (nomo pridisputata),

2.017.000 enl., cefurbo: Skopje.
9. Moidovio, 4.341.000 enl.,

cefurbo Kisinev.
10. Montenegro, 613.000 enl.

cefurbo: Titograd.
11.Rusio, 147.386.000 enl.,

cefurbo: Moskva.
12. Serbio, 5.787.000 enl.,

cefurbo: Beograd.
13. Slovakio, 5.100.000 enl.,

cefurbo: Brotislova. 22. Uzbekio. 19.906.000, IcsKent. hk

La skizo nur montras la landiimajn de novaj statojl

cefurbo Riga.

14. Slovenio, 1.927.000 enl.,
cefurbo: Ljubljana.

15. Ukraine, 51.704.000 en!.,
cefurbo: Kiev.

16. Autonomaj regionoj en Serbio:
Kosovo (sude), 1.762.000 enl.,
cefurbo: Pristine.

Vojvodino (norde), 2.048.000 en!.,
cefurbo: Novi Sad.

Cirkau la Kaspia Logo:
17. Armenio, 3.283.000 enl., Jerevan.
18. Azerbajgano, 7.029.000, Baku.
] 9. Gruzio aO Georgio au Kortvelio,

5.449.000 enl., cefurbo: Tbilisi (Tifliso)
20. Kazallio, 16.538.000, Alma-Ata.
21. Turkmenio, 3.534.000, AsBabad.
22. Uzbekio, 19.906.000, Toskent.
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Harburg
Cu ciuj Hamburgaj klubanoj scias, ke sude de
la Elbe-rivero ankcu estcs vizitinda urbo,
partode Grando Hamburg? Kaj cu vi scias, ke
tie logas membrode HES? Multa| Hamburga-
noj konas la urbon Harburg kiel industria urbo
(Phoenix- pneumatikoj) kun malbonodoro
k.f.tp. Sed tio grandparte estas pasinteco.
Malbela| kaj molbonaj domoj eslis anatotoui-
taj per novaj. Harburg nun ankou havos
sentrafikan butikan zonon, kie sin prezentas
multaj vendejoj kaj grandmagazenoj, kaj
invitas restoracioj kaj strataj kafejoj. Antau la
historia urbodomo oni povas sidante gui fresi-
gan fontanon. Ciutage oni-povasanfautagme-
ze viziti la carman foiron, au se oni preferas

la grandan parkon kun carma lageto, sur kiu
eblas veturi per pedal-boatoj. Tiel la vizitonto
povas travivi agrablan parton de Hamburg -
kaj la vizito intertempe tre faciligis: Per la
metroo oni nur bezonas 12 minutojn de la
cefa stacio gis la centro de Harburg. Por la
automobilistoj ekzistas moderna sistemo de
parkeja gvidado, por trovi taugon parkejon
en la centro de Harburg. Havante iom pli da
tempo, oni povas promeni en la monteta
arbaro Haakeauen la erikejode Fischbek. Se
vi decidos resti pli longe, eble ekiogu en unu
el la belaj novaj dometoj, kiujn oni konstruis
ce la rondo de Harburg.

Bruno Lehmann

Frederik^ la mallaborema muso

En kamparo vivis eta familio de grizaj, babi-
lemaj musetoj. Hi cie trovis ion mangeblan kaj
gvidis agrablan, iom malkonstontan vivon. En
somero, kiam abundis spikoj
plenaj degreno, estisankaualiaj^
musfamilioj, kuj genis nian mus-
familion per granda bruo, kiam ili eksidis en
iu trankvila angulo. Do, ili decidis serci por
loko, kie ili povu sengene babili kaj agrable
travivi la vintron.

En muro, proksime al kamparo kaj grendepo-
nejo, inter grandaj grizaj stonoj ili trovis
konstantan hejmon. Bone ili sciis, ke dum
vintro ne kreskas greno, kaj por ne malsati
dum tiu malagrabia tempo ili komencis kolekti
grenon kaj transportis gin en la stokon inter la
stonoj. Ciuj musoj helpis en tiu laboro krom
Frederik. Li sidis antau la muro, la okulojn
fermitaj kaj la musoj demandis lin. Koj vi
Frederik, kial vi dormas? Vi ankau helpu! - Mi
ne dormas, respondis Frederik, mi kolektas
vortajn. Venontan tagon oni trovis lin sidanta,
kun la okuloj duone fermitaj. Vidu, ciuj
familianoj helpas kolekti grenerojn, kaj vi tie
nur sidas kaj faras nenion! Frederik fronkvile

respondis: Mi ja ion faras: Mi kolektas koloro-
jn de la floroj kaj la radiojn de la suno.
Venis la vintro, la musfamilio ludisen lo fendoj
de la muro kaj multe babilis. Ili sentis sin
agrable, car ili havis multon por mongi kaj unu
muso varmigis la alian. Sed post kelkaj
semojnoj la ridoj inter la stonoj malaperis, car
la lasta nukso kaj la lasta grenero estis for-
mangitaj. Malgaje la musoj sidis kune, frostis,
malsatis, kaj demandis: Nu, Frederik kie
estas viaj provizoj, kiujn vi kolektis?
Frederik grimpis sur la plej altan stonon kaj
diris: Fermu la okulojnl Li rakontis en belaj
vortoj pri flavaj grenkampoj, rugaj rozoj kaj
bluaj cejanoj. En la musoj kapoj aperis la
koloroj, kvazau ili estus pentritaj. Frederik
priskribis la varman senton, kiam brilas la
suno kaj varmigas grizajn felojn. La korpoj de
la musoj molrigidigis, revenis ridetoj sur iliaj
vizagoj. Frederik rakontis belajn fabelojn kaj

A  subite falis la unua radio de la
"T'printempa suno en la fendon.

En Homburgo vivis eta familio de
verdoj, babilemoj Esperontistoj. Ili cie trovis
ion klubejon kaj gvidis agrablan, iom malkon-
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sfantan vivon. En tempo, kiam abundis la
nombro de Esperanto-kiubanoj, estis ankau
oiiaj gastoj, kiuj genis iiion EspSrontoklubon
per granda bruo, kiam Hi eksidis en iu trank-
vila angulo. Do ili decidis serci por ioko, kie
ili povu sengene babili kaj agrable travivi la
klubvesperojn.
En Klaus-Groth-Strato, proksime al cefstacio
kaj Elise-Averdieck-Strato, inter grandaj gri-
zaj stonoj ili trovis konstantan hejmon. Bone ili
sciis, ke la tenado de la klubejo kostas multe
dum ili enspezis nur malmulte da mono. Ili
komencis kolekti donacojn, acetis novajh sego-
jn kaj tablojn, Plej grave estis la plibeligado
de la klubejo. Ciuj Esperantistoj helpis en tiu
laboro krom Frederik. Li sidis antaO la muro,
la okulojn fermitaj kaj la klubanoj
demandis lin: Kaj vi Frederik, kial vi
dormas? Vi ankau^helpu! - Mi ne
dormas, respondis Frederik, mi ko-
lektas vortojn. Venontan tagon oni trovis lin
sidanta, kun la okuloj duone fermitaj. Vidu,
ciuj klubanoj helpas plibeligi, kaj vi tie nur
sidas kaj faras nenionl Frederik trankvile
respondis: Mi ja ion faras: Mikolektas koiono-
jn de la membro<iferoj. Venis la vintro, kaj la
klubanoj diskutis pri aceto de nova komputilo
kaj multe babilis. Ili sentis sin agrable, car ili
havis multon por mangi kaj trinki. Sed post
kelkaj semajnoj la ridoj inter la stonoj molape-
ris, car la membrocifero estis duoniginta kaj
ne plu suficis la enspezoj por teni la klubejon.
Malgaje la Esperantistoj sidis kune, cerbumis,
malsatis, kaj demandis: Nu, Frederik, kie
estas viaj provizoj, kiujn vi kolekfis?
Frederik grimpis sur lo plej altan stonon kaj
diris: Fermu la okulojnl Li rakontis en belaj
vortoj pri homoj, kiuj satas lerni Esperanton.
En la Esperantistoj kapoj aperis la vicoj de
lernantoj, kvazau ili estus pentritaj. Frederik
priskribis la varman senton, kiam gajigas la
etoso kaj varmigas verdajn animojn. La pen-
soj de la Esperantistoj malrigidigis, revenis
ndetoj sur iliaj vizagoj. Frederik rakontis pri
nova maniero, paroli unu kun la alia, strate-
gioj kaj subite falls la unua radio de la

printempa suno en la klubejon.
Nun la HES-anoj eksciis, ke ne suficas prizorgi
mangajojn kaj trinkafojn, farbigi murojn, ordi-
gi librojn, fari lumbildprelegojn, programigi
komputilonau kolekti membrojn porstandoen
ekspozicio. Ili kolektigis dum unu semajnfino
en la klubejo kaj ne plu babilis pri la travivajoj
en Greziljono kaj kiel igi la presilon presi
supersignojn.
Oni fan's planon, pri kiuj temoj oni parolu por
akiri novajn lernantojn, kiuj poste farigu novaj
membroj.
Komence ili cerbostorme kolektis la ideojn,
kiel ili povus kunagi pli efektive. Oni eldiris
ciun ajn ideon, ankau se gi sajnis ne reolige-
bla. Estis malpermesate ion kontraudiri au
interrompi dum la evoluo de ec tro stranga
ideo. Anstatau interrompi oni alkutimigis al
skriba notado de propraj ideoj, kiuj enkapigis
dum evoluo de ideo de alia klubano. Frederik
kolektis la ideojn kaj skribis iliajn tezojn sur
muran gazeton. Tiuj tezoj efikis novajn ideojn
en la kapoj de lo Esperantistoj kaj Frederik
ankau ilin resume notis sur grandaj paperoj.
Kiam ne plu estis novoj ideoj, oni ordigis la
proponojn lau diversaj subtemoj. De ili oni
elektis tri, kiujn oni plej urge kontemplis disku-
tendaj. La klubanoj partigis sin en tri lobor-
grupoj kaj diskutis pri tiuj subtemoj. Rezulte ili
skribis rezolucion kaj prezentis gin en la posta
komuna plenkolektigo.
La HES-anoj renkontigis dum pluraj semojn-
flnoj kaj rezulte ellaboris laborplanon, en kiu
estis la celoj, rimedoj, manieroj, personaj
respondecoj koj la kontrolprocesoj por ne
maltrafi la celojn. Ek de tiu tempo oni ne plu
elporolls nur hazardajn pensojn, sed ankau
tiajn, kiuj kontribuis al la komuna celo. Neniu
plu havis la senton esti krianta unuopulo en la
dezerto sed kontribuanta muzikisto en komu
na koncerto.
/  s. Dum la klubvesperoj oni denove
I — I aodis ridadon, interesajn interparo-

lojn kaj eseojn, kiuj allogis kursfinantojn,
membrigontojn. Kaj se ili ne estas vendintaj la
klubejon, ili krokodllas ankoraO hodlau.

Fablo de Frank Merla


